חוברת לחייל הבודד
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כחייל בודד בצה"ל הינך זכאי להטבות שונות וזאת על מנת להקל עליך בזמן שירותך.
באיגרת זו מפורטות ההטבות להן זכאי חייל בודד ,ואת הדרכים למימושן (כל חייל יוכר
להטבות אותן צריך ,על פי הקריטריונים המפורטים בהק"א .)35.02.15
עליך לפנות למש"קית ת"ש ביחידתך ע"מ לוודא לאילו הטבות הינך זכאי.
עליך לדווח במיידית למש"קית ת"ש על כל שינוי שיחול במצבך (הגעת הורים לארץ ,שינוי
מקום מגורים ,נישואין וכו').

*החוברת מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות אך מיועדת לשני המינים
 .1הטבות כספיות קבועות
א .מענק חודשי
חייל בודד אשר הוכר להטבה כספית יהיה זכאי לתוספת כספית חודשית במשכורתו.
גובה הסיוע הוא  100%שכר טוראי.
ב .מענק גאות ושפל
חייל שהוכר כחייל בודד והוכר כזכאי להטבה כספית ,יהיה זכאי למענק כספי חודשי נוסף
למשכורתו כמפורט:
לחיילים המשרתים ברמ"פ א +ניתן מענק חודשי בגובה .₪ 276
לחיילים המשרתים ברמ"פ א' תוספת בט"ש מיוחד ניתן מענק חודשי בגובה .₪ 241
לחיילים המשרתים ברמ"פ א' מענק חודשי בגובה .₪ 138
תקרות מענק זה מתעדכנות מעת לעת ע"פ פרסומי מחלקת פרט.
ג .מענקי מזון
ישנו ערוץ סיוע נוסף עבור חיילים המעלים קשיים כלכליים ,הנותן זכאות כספית לרכישת מוצרי
מזון ,על פי טעמו האישי של החייל ,למעט מוצרי טבק ,אלכוהול.
הזכאות החודשית שתועמד לרשות חייל תהיה בגובה של עד  ₪ 120לחודש ואינה נצברת מחודש
לחודש .זכאות זו ניתן יהיה לממש בכל חנויות רשת ה"שופר-סל" (שופרסל ,זול פה) ברחבי הארץ.
הטבה זו תינתן באופן אוטומטי לכל חייל שהוכר כבודד ,ומשרת ברמת פעילות א' ומעלה.
חייל המשרת ברמת פעילות ב' ומטה יוכל להגיש בקשה חריגה לקבלת הטבה זו ,אשר תיבחן בידי
ק .הת"ש היחידתית.
 .2הטבות דיור
צה"ל מאפשר מספר פתרונות דיור לחיילים בודדים על פי סטאטוס אישי של החייל ,וע"פ
הקריטריונים שנקבעו ע"י מחלקת פרט לאישור בקשתו לפיתרון דיור.
א .בית החייל (בשיתוף האגודה למען החייל)
 באפשרות חייל בודד ללון באופן קבוע באחד ממתקני האגודה למען החייל אשר ממוקמים
בכל רחבי הארץ  :ק"ש  ,טבריה  ,י-ם  ,חיפה ,ת"א  ,ב"ש  .החייל יקבל שירותי כביסה
ומזון במתקנים אלו .
 לאחר השחרור קיימת האפשרות לבקש להמשיך ולהתגורר חינם במשך  30יום באחד
מבתי החייל .יש לפנות ללשכה להכוונת חיילים משוחררים על מנת לקבל הפנייה מתאימה
ללינה.
 במהלך חופשה רגילה ,חופשת סוף שבוע ארוכה וכן בזמן החגים חייל בודד זכאי ללינה
חינם באחד ממתקני ה"אגודה למען החייל" .זכאות זו ניתנת בהצגת תעודת חייל בודד,
תעודת חוגר ואישור המעיד על סוג החופשה בפני האחראי בבית החייל בערים בהן ישנם
מתקנים של "האגודה למען החייל" ,ובתנאי שיש בהם מקומות פנויים (כדאי לתאם
טלפונית לפני יציאתך לחופשה).
מצ"ב רשימות בתי חייל וקציני הערים.
לידיעתך! אין צורך בקבלת הפניה דרך קצין העיר בסופי שבוע וברגילות!




בסופי שבוע ,בחגים או בחופשת רגילה ניתן ללון באחד מבתי החייל השייכים ל"אגודה
למען החייל" בימים אלו יינתנו באמצעות בית החייל ארוחות בחינם .חייל בודד יהיה
זכאי לתשלום דמי כלכלה במידה ובית החייל אינו מספק ארוחות.
חשוב לדעת! בתי החייל השייכים ל"אגודה למען החייל" פתוחים במשך כל שעות הלילה
(מלבד בית החייל בירושלים שסגור החל מיום ו' בשעה  14:00ועד יום א' בשעה .)8:00

ב .שכר דירה/הוצאות אחזקת דירה
 באפשרות חייל בודד להגיש בקשה לקבלת השתתפות בדמי שכירות והוצאות אחזקת
דירה (כולל :מסים ,מים ,גז ,חשמל וועד בית) מצה"ל.
 על מנת לממש זכאות לקבלת שכר דירה ,יש להגיש בקשה באמצעות סגלי הת"ש
ביחידתך בצירוף חוזה שכירות.
 במידה והבקשה תאושר ניתן יהיה לקבל תשלום עבור שכ"ד ,עד מקסימום  3חודשים
מראש ,וזאת במידה וההתחייבות בחוזה השכירות לתשלום מראש (מומלץ להתחייב
לתשלומים חודשיים בלבד או לתשלום כל  3חודשים ולא לתשלום מלא מראש ובתנאי
שזכאותך כחייל בודד תקפה).
 מומלץ להוסיף לחוזה השכירות סעיף אשר יאפשר לך לבטל את החוזה במקרה הצורך.
(לדוגמה :במידה והוריך יעלו לארץ).
 חוק הרשויות המקומיות מאפשר לחיילים בשירות חובה פטור מתשלום ארנונה (מיסים
עירוניים) במהלך שירותם וארבעה חודשים לאחר השחרור .עליך להגיש בקשה לקבלת
פטור בעירייה/מועצה באזור מגוריך בצירוף אישור שירות (המופק בקצין העיר) וצילום
תעודת חייל בודד.
 במידה והינך מפר חוזה שכירות ,עובר דירה או משנה כתובת ,עליך לדווח במיידית לרכזת
הת"ש ביחידתך.

ג .לינה בקיבוץ
הלינה בקיבוצים מיועדת בעיקר לחיילים המשרתים ביחידות סגורות.
באחריות הקיבוץ לספק לחייל שירותי כביסה ,מזון ,חדרים מרוהטים ,מטבחון ,מקלחת
ושירותים.
בנוסף ,במטרה לעודד מגורים במסגרת הקיבוץ ,יהיה זכאי חייל המתגורר בקיבוץ למענק
קיבוצים בסך .₪ 150
כמו כן ,לוחם ילון בחדר בנפרד.
ד .דירות בודדים (בשיתוף האגודה למען החייל)
קיימת אפשרות ללינה באחת מדירות האגודה למען החייל (ברחבי הארץ) .הדירות מרוהטות
ומאובזרות באופן שיאפשר לחייל לקיים אורח חיים הולם במהלך שירותו הצבאי .החייל אינו
נדרש לשלם שכ"ד או מיסים .חייל המקבל אישור ללון בדירה מחויב לשמור על הציוד בדירה
ולפנותה עם שחרורו מצה"ל או בכל עת שיידרש לכך.

 3הטבות נלוות :
א .שיחות טלפון בין-לאומיות (בשיתוף האגודה למען החייל והסוכנות היהודית)
חייל בודד אשר עלה לארץ לאחר גיל  16והוריו שוהים בחו"ל זכאי לקבל כרטיס חיוג המקנה 60
דקות שיחה בחודש לכלל היעדים בחו"ל .על מנת לקבל את כרטיס החיוג יש לפנות לרכזת הת"ש
ביחידה.
תשומת לבך  -לא ניתן לצבור דקות שיחה מחודש לחודש ולא ניתן לקבל החזר רטרואקטיבי על
אי ניצול ההטבה!
שים לב ! הוראות הפעלה מצוינות על גבי הכרטיס  .תוקף ההטבה מתעדכן מעת לעת על פי
התקציב שמועבר לטובת הפרויקט על ידי האגודה למען החייל והסוכנות היהודית.

ב .אגרות אויר
בעת שהות החייל בטירונות הינו זכאי לקבל  10אגרות דואר אויר לשם התכתבות עם בני משפחתו
בחו"ל .אגרות אלה ניתן לקבל ממש"קית הת"ש בבסיס הטירונות.
ד .דמי כלכלה
חייל בודד אשר נמצא בחופשת מחלה בביתו שלושה ימים ומעלה זכאי לקבלת דמי כלכלה בימים
אלו החל מהיום הראשון.
במידה והחייל הוכר ע"פ הפקודות כזכאי לדמי כלכלה (חוסר מטבח צבאי ,סיבות רפואיות) הוא
יזוכה בדמי כלכלה מוגדלים בשיעור של .50%
במידה דמי הכלכלה הינם בתפקיד (כלומר עד  10ארוחות צהרים בחודש) ניתן להגיש בקשה זו
באמצעות סגלי הת"ש ולהעבירם לקצין התשלומים לצורך זיכוי בדמי כלכלה מוגדלים.
בנוסף במידה והחייל יצא לחופשה מיוחדת מטעמים כלכליים בלבד ,יהיה זכאי לדמי כלכלה על
הזמן בו שהה בחופשה.
ה .תווי חג (בשיתוף האגודה למען החייל)
חייל שהוכר כבודד בערב החג יקבל לקראת החגים ,ראש השנה ופסח ,תווי חג ,שמטרתם לתמוך
בו בתקופה זו.
תווי החג ניתנים למימוש בכ 50-רשתות קניה בהן ניתן לרכוש מוצרים מגוונים לרבות :מזון ,לבוש,
כלי בית וכו'.
גובה התווים כ ₪ 250-בכל חג (סה"כ  ₪ 500לשנה).
תווי החג ימסרו בסמיכות לכל חג ע"י סגלי הת"ש ביחידה.
ו .מימון טיסה לביקור הורים (בשיתוף האגודה למען החייל)
יש באפשרותך לבקש סיוע במימון טיסה לביקור הורים בחו"ל מהאגודה למען החייל פעם אחת
בשירות .הזכאות הינה לחייל המוכר כחייל בודד מובהק או בן יורדים בלבד ,נציין ,כי טרם מועד
הזמנת כרטיסי הטיסה עליך לקבל אישור מיחידתך על החופשה.
גובה המימון הינו  100%מעלות הכרטיס ,כולל מיסי נמל והביטוח הרפואי.
 חיילים המשרתים ברמ"פ א - +זכאים לאחר  8חודשי שירות.
 חיילים המשרתים ברמ"פ א' – זכאים לאחר שנת שירות.
 יתר החיילים – זכאים לאחר מחצית השירות.


בכל המקרים ישא החייל בעלות המימון של הדרכון ואשרות הכניסה.

 . 4הטבות נוספות ,אשר אינן מותנות בהכרה כחייל בודד
א .מענק  /הלוואה
מענק או הלוואה יחידתיים יינתנו כמענה לבעיה כלכלית דחופה של החייל וזאת לאחר שמוצו,
במידת האפשר ,כל אפיקי הסיוע האחרים כגון :חופשה מיוחדת ,היתר עבודה פרטית.
מענק  -הסכום השנתי המקסימלי שיאושר לא יעלה על .₪ 2,000
חיילים המשרתים ביחידות ברמת פעילות א' ומעלה ,רשאים לקבל עד  ₪ 3,000בשנה.
הלוואה  -הסכום השנתי המקסימלי שיאושר לא יעלה על  .₪ 1,200החזר ההלוואות יעשה ב12-
תשלומים שווים ממשכורתו של החייל.
הלוואה מיידית – תינתן לחיילי חובה ותעמוד בגובה של  ₪ 500לשנה .ההלוואה תנוכה ישירות
ממשכורת החייל בתשלומים שווים של . ₪ 100
להגשת הבקשה עליך לפנות לסגלי הת"ש ביחידתך.
ב.היתר עבודה פרטית
חייל המעלה קשיים כלכלים יכול לעסוק בעבודה פרטית לאחר שעות העבודה ביחידה .אישור
העבודה הפרטית ,מאושר ע"י מפקד יחידה בדרגת סא"ל לאחר שנבחנו כלל האישורים וביניהם
סוג העבודה המבוקש.
חייל בודד זכאי להיתר עבודה פרטית ללא הצגת אישורים כלכליים.
להגשת הבקשה עליך לפנות לרכזת הת"ש ביחידתך.

ג .מענק חריג
מענק זה יינתן לחייל במקרה שבעייתו הכלכלית טרם נפתרה ,לאחר שמומשו ,במידת האפשר,
אפיקי הסיוע האחרים כגון :חופשה מיוחדת ,היתר עבודה פרטית ,מענק או הלוואה פיקודיים
והלוואה מיידית.
גובהו השנתי המקסימלי של מענק זה הינו .₪ 7,200
להגשת הבקשה עליך לפנות לסגלי הת"ש ביחידתך.
ד .תווי קניה (בשיתוף האגודה למען החייל)
חייל המשרת ביחידה ברמ"פ א +או בבא"חים ובבסיסי הכשרת לוחמים אשר מעלה קשיים
כלכלים רשאי להגיש בקשה באמצעות רכזת הת"ש ביחידה לתווי קנייה במטרה לסייע לו מעבר
לסל הפתרונות הקיים.
הסכום השנתי המקסימלי שיאושר לא יעלה על .₪ 2,000
אישור מתן תווי הקניה יקבע עפ"י שיקול דעת מפקד היחידה ,ובהתאם להמלצת גורמי הת"ש.
להגשת הבקשה עליך לפנות לסגלי הת"ש ביחידתך.
ה .קרן סיוע
קרן הסיוע מופעלת על ידי הצבא בשיתוף ה"אגודה למען החייל".
אפשרויות הסיוע שמציעה הקרן הינם בתחום המזון  ,ביגוד  ,ציוד אישי בסיסי (מיטה ,מזרון ,ארון
וכו') או מוצרי חשמל בסיסיים והכרחיים (מכונת כביסה ,טוסטר ,מפזר חום וכו').
על מנת לקבל את העזרה מ"קרן הסיוע" יש לפנות לסגלי הת"ש ביחידה.
 .5חופשות
א .ביקור הורים בחו"ל
במידה והורי החייל מתגוררים בחו"ל יוכל לקבל חופשה מיוחדת בת  30יום ,פעם אחת בכל שנת
שירות ,לשם יציאה לחו"ל (פרט למדינות האסורות לביקור מטעמי ביטחון שדה).
בנוסף ניתן לצאת לחו"ל במסגרת חופשת הרגילה ,המגיעה לך ע"פ פקודות הצבא ובהמלצת מפקד
היחידה.
צה"ל אינו מבטח ביטוח רפואי חייל היוצא לחו"ל במסגרת חופשה .דאג לבטח את עצמך באמצעות
חברת ביטוח אזרחית או באמצעות חברת הנסיעות.
חשוב!
*דאג שיהיה ברשותך דרכון ישראלי בר תוקף למקרה בו תצטרך לצאת לחו"ל בדחיפות .ללא
דרכון ישראלי בר תוקף לא תוכל לצאת מהארץ.
ב .חופשה מיוחדת
במידה ותיתקל בבעיה כספית חמורה ודחופה או כל בעיה אישית חריגה ,הינך רשאי להגיש בקשה
לחופשה מיוחדת לצורך סיוע במתן פיתרון לבעייתך ,חמשת הימים הראשונים של החופשה יהיו על
חשבון רגילה.
חשוב לציין כי סך כל ימי החופשה המיוחדת לא יעלו על  60יום בשנת שירות ,כאשר  30מתוכם
יהיו לצורך ביקור הורים בחו"ל בלבד לחייל הזכאי לכך.
ג .יום סידורים
אחת לחודשיים ניתן לקבל יום חופשה באמצע השבוע ,מעבר לחופשת הרגילה ,לביצוע סידורים
אישיים .חופשה זו תינתן לך ע"י מפקדך ,בהתאם לנסיבות מוצדקות ועל פי המלצת רכזת הת"ש
ביחידתך .כמו כן ,מפקדך הישיר רשאי לאשר לך יום סידורים נוסף פעם בחודש.
ד .יציאה מוקדמת
בעת יציאה לחופשת שבת או חג ניתן לבקש לצאת בשעה סבירה ,שתאפשר הגעה למקום המגורים
עד השעה  12:00כדי להתארגן ולערוך קניות לפני כניסת השבת או החג.
זאת בהנחה והחייל משרת ביחידה סגורה או ביחידה הרחוקה מעל ל 50 -ק"מ מביתו.

ה .חופשת חייל בעת ביקור הורים בארץ
חייל אשר הוריו מתגוררים בחו"ל בדרך קבע יהיה זכאי לימי חופשה מיוחדת במידה ולפחות אחד
מהוריו מגיע ארצה לביקור ,כמפורט להלן( ,בהתאם לשנה קלנדארית):
ארבעה ימי חופשה לפחות בכל חצי שנה.
שמונה ימי חופשה לפחות בכל שנה.

 .6הטבות ממשרדי ממשלה.
חייל בודד שהוא עולה חדש זכאי בנוסף להטבות שמקבל מצה"ל ,גם להטבות ממשרד הקליטה
וממשרד השיכון.
א .הטבות ממשרד הקליטה
מענק חודשי המתעדכן בהתאם להחלטות משרדי הקליטה .
חייל הפונה למשרד הקליטה למימוש זכויותיו נדרש להמציא את המסמכים הבאים:
 תעודת עולה
 תעודת חייל בודד
 אישור על שירות צבאי בציון תאריך שחרור משוער (כל חצי שנה נדרש אישור עדכני).
חייל הנמצא מעל  3שנים בארץ יוכל להפנות בקשה חריגה באם למד טרם גיוסו ,לשם כך נדרש
החייל להביא אישור ממנהל הסטודנטים המעידים על תקופת לימודיו.
במשרד הקליטה קיים רכז המטפל בחיילים עולים .רכז זה נמצא במחוזות משרדי הקליטה
הפרוסים ברחבי הארץ .בנספח א' מצוינים פרטי הרכזים אשר יעזרו לחייל וינחו אותו בנושא
זכויותיו במשרד הקליטה .
במידה והתקופה המזכה בסיוע ממשרד הקליטה חלפה ניתן לפנות למשרד הקליטה לוועדת
ערעורים בבקשה לקבלת סיוע כחריג.
טרם הגעת למשרד הקליטה יש לתאם פגישה עם רכזי המשרד.
ב .הטבות ממשרד הבינוי והשיכון
כללי
משרד הבינוי והשיכון מסייע לעולים חדשים בשכר דירה החל מהשנה השנייה בארץ לתקופה
מצטברת של עד  48חודשים .החייל העולה זכאי לזכאות זו גם במהלך השירות הצבאי (אם הוא
בתחום  5השנים הראשונות שלו בארץ) וכן לאחר השירות הצבאי כמניין חודשי השירות הצבאי
(אך לא מעבר ל 36-חודשים ובסה"כ לא מעבר ל 96-חודשים) .תעודת העולה חייבת להיות בתוקף
ורשומים בה חודשי השירות הצבאי .בעת קבלת הסיוע ,הוא יינתן ל 3-חודשים עתידים ובאם יש
צורך ל 3-חודשים רטרואקטיביים.
כל האמור לעיל הוא בתנאי שהחייל הינו חסר דירה עפ"י ההגדרות של משרד הבינוי והשיכון.
ההטבה
חייל בודד זכאי לסיוע מוגדל בשכר דירה אותו יוכל לקבל לאחר המצאת אישור מהצבא על הכרתו
כחייל בודד (באישור חייבים להיות מצוינים החודשים בהם הוכר כחייל בודד).
לצורך מימוש הזכאות על החייל לפנות לאחד מסניפי חברת עמידר או מתן חן אשר יבצע מטעם
משרד הבינוי והשיכון את הסיוע לאחר הנפקת תעודת זכאות.
יש להמציא לחברה את המסמכים הבאים :תעודת זהות ,תעודת עולה תקפה ,אישור על שירות
צבאי כאמור לעייל ,אין הכרח בחוזה שכירות.
 .8מלגות
א .מלגה לחיילים משוחררים מהמערך הלוחם (מלגת אימפקט).
האגודה למען החייל מאפשרת קבלת מלגה לחיילים משוחררים מהמערך הלוחם בצה"ל ,שמצבם
הכלכלי אינו מאפשר להם להגשים את חלומם ללימודים גבוהים ואשר עומדים בקריטריונים
שנקבעו ע"י הנהלת הקרן.
גובה המלגה הינו  $4000בשנה.

בתמורה ,מקבל המלגה יתחייב למשך כל תקופת הלימודים לתרום לקהילה  4שעות התנדבותיות
שבועיות ( 130שעות בשנה) ולשמור על קשר עם התורם המממן את מלגתו השנה (שני מכתבים
בשנה).
הערות :המלגה אינה מיועדת ללימודי מכינה/השלמת בגרויות /אונ' פתוחה כמו כן המלגה אינה
מיועדת לבעלי תואר קיים.
טופס הבקשה למלגה והנחיות להגשתו ניתן למצוא באתר האינטרנט של אימפקט:
www.awis.org.il/impact
האגודה למען החייל ,ענף מלגות .072-2702270 :
ב .קרן הישג
קרן הישג היא ק רן מלגות המעודדת חיילים בודדים לפנות ללימודים אקדמאים ותומכת בהם
כלכלית לצורך זה.
הקרן מיועדת לחיילים משוחררים ,מכל סוג שירות אשר הוגדרו בצבא כחיילים בודדים ושירותם
הצבאי היה מלא ותקין.
המלגה תכלול מימון של שכר לימוד לתואר ראשון וכן תמיכה חודשית להוצאות קיום.
בתמורה מתחייב מקבל המלגה לתרום  130שעות התנדבות שנתיות לקהילה.
המלגה אינה מיועדת ללימודי מכינה ,השלמת בגרויות או לבעלי תואר/תעודה.
טופס הבקשה למלגה והנחיות להגשתו ניתן למצוא באתר האינטרנט של קרן הישג:
www.heseg.com
או בטלפון 03-7113100 :
* הזכאות למלגה ע"פ התקנון.
לתשומת לבך! ! !
הטבות משרד הקליטה ומשרד השיכון יינתנו מיום פנייתך אליהם.
ודא זכאויותיך במועד!
לתשומת לבך! ! !
כדי לזכות בכל ההטבות המגיעות לך ,עליך לפנות לרכזת תנאי השירות ביחידתך ,אשר תדריך
אותך ותסייע בידך בפתרון בעיותיך ומימוש זכויותיך.
פנה אל רכזת הת"ש בכל בעיה.
מחלקת פרט במטה הכללי
מאחלת לך הצלחה בשירותך
וכל טוב.

נספח א'
להלן כתובות וטלפונים של לשכות משרד הקליטה אשר יסייעו לך במימוש זכויותיך:
*יש לחייג  150-0500ולהוסיף את הסיומת המתאימה לפי העיר הרלוונטית:
כתובת
לשכה
אסתר המלכה 6
תל אביב
תל אביב
שדרות מנחם בגין
אשדוד
(מרכז צימר),
אשדוד
אילת  ,36חולון
חולון
הרצל  ,91רמלה
השפלה
פל-ים  15א'  ,חיפה
חיפה
אזור התעשייה-
כרמיאל
ביזנס סנטר,
כרמיאל
רח' המלאכה (לב
נצרת
עסקים) ,נצרת
הלל  ,15ירושלים
ירושלים
אשקלון העבודה  ,1אשקלון
באר שבע זלמן שזר  ,31ב"ש
הלל יפה  ,13חדרה
חדרה
ברקת  ,3נתניה
נתניה
ההסתדרות  ,26פ"ת
פתח
תקווה

סיומת
901

ימי קבלה

שעות קבלה

914
905
912
922
920
903
923
915
921
904
905
907

א ,ב ,ד ,ה
ב ,ד

08:0013:00
16:0018:00

נספח ב'
להלן רשימת קציני הערים שיוכלו לסייע לך בעת היותך בחופשה:
קצין העיר

כתובת

טלפון

אילת

בית הדקל קומה ב'

08-6302474/2355

אשדוד

הראשונים 43

08-8527195

אשקלון

שד' בן גוריון 84

08-6793326

באר שבע

גרשון 49

08-9903139

חיפה

דרך יפו 145

04-8695801

טבריה

הפרחים 1
(מאחורי תחנה מרכזית)

04-6729839

ירושלים

הלל 27

02-5694583/4

נהריה

קרן היסוד 3

04-9957322/7115

נתניה

שמואל הנציב 32

09-8972674/8

עפולה

ברכאן 14

04-6095408/9

קרית שמונה

הרצל 39

04-6906529

ראשון לציון

בנימין פיין 1

03-9503636

רחובות

סמילנסקי 12

08-9374324

תל אביב

זלמן שניאור ,פינת
צ'רנכובסקי 31

03-5694438

נספח ג'
רשימת בתי החייל
בית החייל
אילת
באר שבע
קריית שמונה
מלון צפון
טבריה
חיפה
תל אביב
בית השריון
ירושלים

כתובת
חטיבת הנגב 35
בית לחם 2
שד' תל חי 94

טלפון
072-2702260
072-2702150
072-2702285

גולני 12
שדרות בן גוריון 15
גליפולי 51

072-2702180
072-2702172
072-2702280

האלוף דוד
שאלתיאל ,שדרות
בן-צבי

072-2702258

שעות פעילות

 24שעות ביממה

סגור מיום יום ו'
בשעה  14:00ועד
יום א' בשעה
8:00

נספח ד'
רשימת לשכות גיוס
לשכת גיוס
תל השומר
חיפה
באר שבע
טבריה
ירושלים

כתובת
בסיס תל השומר ברמת גן
רח' עומר אלכיאם  12חיפה
רח' יד ושם 22
רח' אלחדיף
רח' רש"י  103ירושלים

טלפון
03-7388888
04-8600700
08-6298888
04-6729888
03-7386666

פקס
03-7377070
04-8600301
08-6298870
04-6729898
02-5007333

